·
Nr 71/Z/2015 Zarz¹du SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. w przypadku ubezpieczenia na t erytorium
Polski: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zatwierdzone uchwa³¹ nr 6/Z/2015 Zarz¹du SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. z dnia 16.02.2015
roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku, ewentualnie w przypadku wybrania dodatkowej opcji Ogólne
Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwa³¹ Nr 17/Z/2013 Zarz¹du SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015
r., stanowi¹ce za³¹czni k do niniejszej umowy . Ubezpi eczony wyra¿a zgodê na udostêpnienie SIGNAL IDUNA przez
podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów
œwiadczeniodawców (a tak¿e zwalnia lekarzy w kraju i za granic¹ z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do
œwiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokoœci tego œwiadczenia. Zgoda jest wa¿na pod warunkiem zaistni enia
zdarzenia ubezpieczeniowego. Ka¿da osoba ma prawo dostêpu do swoich danych oraz ich poprawiania”.
·
Uczestnik Zimowiska zobowi¹zany jest do przestrzegania regulaminów:
regulaminu zimowiska , regulaminu
przeciwpo¿arowego i regulaminu oœrodka, gdzie jest organizowany pobyt oraz poleceñ wychowawców i instruktorów.
·
Uczestnik zobowi¹zany jest zabraæ ze sob¹ odpowiedni dowód to¿samoœci - aktualn¹ legitymacjê szkoln¹.
·
Podczas zimowiska obowi¹zuje zakaz palenia tytoniu, spo¿ywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy b¹dŸ przebywania pod
ich wp³ywem. Nie przestrzeganie w/w spowoduje wydalenie uczestnika z imprezy i odwiezienie do domu na koszt rodziców
(opiekunów).
·
W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu mo¿e zostaæ podjêta decyzja o usuniêciu uczestnika imprezy i
odwiezienia go do domu na koszt rodziców (opiekunów)
·
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za: sprzêt el ektroniczny, TELEFONY KOMÓRKOWE, rzeczy wartoœciowe oraz
rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w œrodkach transportu.
·
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za pieni¹dze, dokumenty oraz przedmioty wartoœciowe, które nie zosta³y
zdeponowane u opiekuna grupy.
·
Rodzice lub opiekunowie s¹ odpowiedzialni materialnie za szkody wyrz¹dzone przez swoje dziecko.
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podpis i pieczêæ organizatora

Administratorem danych osobowych jest Biuro Us³ug Turystycznych „KORNELUK” z siedzib¹
ul. Niepo³omicka 31a, 04-256 Warszawa.
1. Administrator zobowi¹zuje siê przetwarzaæ powierzone mu dane osobowe zgodnie z art. 28 ogólnego rozporz¹dzenia o
ochronie danych z dni a 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dal szej czêœci „Rozporz¹dzeniem”) oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego, które chroni¹ prawa osób, których dane dotycz¹.
2. Powierzone dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez Administratora wy³¹cznie w celu realizacji umowy zimowiska.
3. Administrator przetwarzaj¹cy zobowi¹zuje siê, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich œrodków technicznych i organizacyjnych zapewniaj¹cych adekwatny stopieñ
bezpieczeñstwa odpowi adaj¹cy ryzy ku zwi¹zanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporz¹dzenia.
4. Administrator mo¿e powierzyæ dane osobowe objête niniejsz¹ umow¹ do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie
w celu wykonani a umowy.
5. Podwykonawca, o którym mowa w punkci e 4. Umowy winien spe³niaæ te same gwarancje i obowi ¹zki , jakie zosta³y
na³o¿one na Administratora.
6. Administrator zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materia³ów, dokumentów i
danych osobowych.
7. W³aœcicielowi danych osobowy ch przys³uguje prawo dostêpu do danych osobowych, ¿¹danie ich sprostowani a, usuniêcia
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie danych osobowy ch w zwi¹zku z zawieran¹ umow¹ jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania
danych osobowych nie jest mo¿liwe zawarcie umowy na zimowisko.

Dzia³amy z pasj¹ !

